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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložena diplomová práce experimentálního typu 
sleduje aktuální závažný patologický stav na experimentálním myším modelu. Teoretická 
část se zabývá popisem endotelové dysfunkce, markerů dysfunkce, popisem aterogeneze a 
představením myších modelů aterosklerózy. Tato část je velmi přehledně a srozumitelně 
sepsána doplněna výborně popsanými obrázky. Je bez výraznějších překlepů. Velmi 
pozitivně hodnotím skvěle popsanou metodickou část diplomové práce a zpracování 
výsledků. Celkově je práce zpracována a sepsána vynikajícím způsobem. 
 
Dotazy a připomínky: K práci mám je několik drobných připomínek. Oficiální název univerzity 
je teď Univerzita Karlova. Již neplatí název Univerzita Karlova v Praze. str. 16 bylo by lepší 
uvést odborný název těsných spojů a ne pouze anglický. Dotazy: 
1) Popisujete, že tunica intima je tvořena endotelem. Je tomu skutečně tak? 
2) Co jsou to pěnové buňky? Jakého jsou původu a proč se jim tak říká? 
3) Uvádíte, že mezi rizikové faktory aterosklerózy patří diabetes mellitus, ale neuvádíte typ. 
Můžete to upřesnit? 
4) Můžete uvést i jiné možnosti kvantifikace exprese markerů co jste dělala, mimo vámi 
použitý Western blot?   
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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